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הגות של אנשים במציאות : הקורס יתמקד בהבנת חשיבה והתנמטרות הקורסא. 
חברתית. הסטודנטים יחשפו למגוון נושאים הנוגעים להבנת העצמי והזולת, קבלת ה

 החלטות ותקשורת בינאישית. 
 

העצמי ושליטה עצמית,  תפיסתחשיבה ומוטיבציה בקונטקסט חברתי,  :תוכן הקורסב. 
ת עזרה, תפיסת הזולת, תהליכים בינאישיים: העברת מסרים, חלוקת משאבים והגש

 מערכות יחסים קרובות.
 
 המרצה תציג את הרקע התיאורטי ומגמות מחקריות בתחומים הנלמדים :מהלך השיעורים 
הסטודנטים לקראת שיעורים מסוימים:  אילן.-וכן את המחקר המתבצע במעבדתה בבר 

לקרוא מאמרים מכתבי העת המובילים על מנת לקחת חלק בדיונים העוסקים יתבקשו 
תחומי התוכן סף, יוזמנו מרצים אורחים מומחים ב. בנוהמחקריות ושיטות המחקרבתובנות 
 .הנלמדים

 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 
מס' 

 השיעור
 נושא השיעור

 תהליכי חשיבה – מבוא לקורס 1

 העצמי ועיבוד מידע, הטיות אגוצנטריות 2

 ובעתיד מוטיבציה בהבניית העצמי, חשיבה על העצמי בעבר 3

 שליטה עצמיתקבלת החלטות ו 4

תהליכי יחוס (ייחוס חשבות, כוונות ורגשות לזולת, הבנת סיבות   -חשיבה על הזולת 5

 להתנהגות), דעות קדומות

 תקשורת בינאישית: שפה במרכז פסיכולוגיה חברתית 6

 תפקיד פסיכולוגי של מילים -תקשורת בינאישית 7

 אגוצנטריות בשפה, הטיות  -תקשורת בינאישית 8

  שקר

 תפקידו של מרחק פסיכולוגי ניבוי החלטות ובחירות 9



 מרחק פסיכולוגי והשלכותיו על חשיבה: תבונה, יצירתיות א. 

 מרחק פסיכולוגי והשלכותיו על תקשורת בינאישית: נימוס, הומור, מטאפורותב.  10

 דו לשוניות

ניהול משא  גשת עזרה, חלוקת משאבים,השלכותיו על יחסים: המרחק פסיכולוגי וג.  11

 ומתן

 תהליכים פסיכולוגים ביחסים קרובים 12

 חשיבה ותהליכים בינאישיים בקונטקסט תרבותי 13

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 איןדרישות קדם:      
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 נוכחות חובה –השתתפות פעילה בשיעורים  .1
 קריאת חומר לקראת השיעור .2
 כתיבת עבודה מסכמת .3
 

 עבודה סופית: 
 

 מרכיבי הציון הסופי ציון מספרי: 
 10%השתתפות פעילה ומוכנות לשיעורים בכיתה 

: העמקה בנושא אחד או אינטגרציה של שני נושאים 90%(בזוגות) עבודה מסכמת 
עמודי טקסט  6שנלמדו בקורס, בדגש על הצעת רעיונות למחקרי המשך. אורך העבודה: 

 מקורות קריאה לפחות מהשנים 5ח כפול (לא כולל ביבליוגרפיה).העבודה תתבסס על רוו
2000-2013. 

 
הצגת מאמר בכיתה (חלוקת המאמרים תתבצע  :(אחד לכל סטודנט) בונוסהצעה לשיטת 

 נקודות לציון הסופי. 2מראש) תזכה את המצגים בתוספת 
 
  ביבליוגרפיה:ד. 

 :(רשות) ספריםהפרקים נבחרים מתוך 

 Baumeister & Finkel (2010) Advanced Social Psychology: The 

State of Science. 

 Kahneman (2011) Thinking fast and slow. 

 Fiedler (2007). Social Communication. Frontiers in Social 

Psychology 
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